
 

 

 

ZPRAVODAJ 
ATMA KRIYA YOGY 
A OM CHANTINGU 

 
 

 

 

HLAVNÍ UDÁLOSTI V ČERVNU 2017 
 

1. Unity OM Chanting za světový mír v Chorvatsku 
2. Jste toho hodni 
3. Úplňkový OM Chanting & Unity OM Chanting v červnu 
4. Mezinárodní akce v centru Shree Peetha Nilaya 
5. Místní akce 
 
 
 
 

 



 

 

1. UNITY OM CHANTING ZA SVĚTOVÝ MÍR V BŘEZNU 
 
Zkušenost ze Záhřebu v Chorvatsku 
Mahá OM Chanting za světový mír byl poprvé organizován v Záhřebu s více jak 200 účastníky, spolu 
s našimi drahými přáteli z Bhakti Margy Slovinsko. 
Před zahájením OM Chantingu hovořil o významu zvuku ÓM speciální host, indický velvyslanec 
v Chorvatsku, pan Sandeep Kumar, a po něm krátce promluvil hostitel večera, 
Svámí VishwaKanjalochanananda, o technice OM Chantingu a jeho využití v rámci iniciativy pro 
světový mír.  

Zpívání ÓM bylo velmi harmonické a vskutku silné, což bylo vidět i po jeho zakončení na 
usmívajících se tvářích lidí. 
Byla to krásná událost, která nás spojila ve službě světlu. 
Jako navazující akce se zde také pořádalo hraní bhadžanů a kírtanů, které pokračovalo dlouho do 
noci. 
 
„Bylo to velkolepé. Směřovala jsem lásku skrz vnitřní kruh ven ke všem světovým vůdcům, obětem 
i pachatelům. Viděla jsem malebné obrázky vojáků, kteří zahodili zbraně, vykročili směrem k dětem 
a ženám a nabídli jim jídlo a pomoc. Krajina byla plná jasných barev a neposkvrněné krásy ... jak 
řekl můj přítel: ,Možná jsi viděla budoucnost.‘ Ach, kéž by to tak bylo! Děkuji, drahá Bhakti Margo, 
že můžu být součástí této rodiny. Děkuji, Gurudží!“ 
Bernanda 

 
„Mně připadalo/Já jsem si připadala, jako kdybych se dívala dolů na planetu Zemi vysoko z vesmíru 
a viděla jsem světlo a podporu, která na ni přicházela ze všech stran. Uvědomila jsem si, jak také já 
sama omývám Zemi mateřskou láskou. Vlastně nejsem schopna najít správná slova, kterými bych 
tento jedinečný zážitek popsala.“  
Bhaktivati Dasi 
 



 

 

„Cítit takto úžasnou podporu je prostě neuvěřitelné! Dvě stě třináct lidí, kteří zpívají spolu ve 
stejném duchu, se stejným cílem, aby OM Chanting vibroval celým vesmírem, protože zvuk se 
k nám vrací jako echo skrz celý vesmír. Tím pomáháme všem a všemu, také Matce Zemi. Cítila jsem 
k ní při zpívání tolik lásky! Když otevřeme naše/svá srdce a dáme ji naši lásku, ona se nám ukáže 
v celé své kráse a velkoleposti. Tato událost byla nezapomenutelná.“ 
Karakuma 
 
„Je to úžasný pocit, když můžeme měnit svět zvukem ÓM. Byla to nezapomenutelná událost, která 
opět dokázala, že hranice neexistují a že společně jsme silnější a schopni dosáhnout více."  
 
Svět je velký a jsou zde některá místa, kde lidé nemají základní lidská práva. Někdy se zdá, že je to 
od nás daleko, ale zevnitř je to tak blízko … 
Energie nemá fyzická omezení a může jít kamkoli ji posíláme, a když ji posíláme ze svého srdce, 
skutečně mění věci.  
Rupeshwendasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. JSTE TOHO HODNI 
 
Úryvek z promluvy během prvního mezinárodního retreatu Atma Kriya Yogy. - 2015 
 
Někdo jednou řekl, že nejste hodni obdržet Atma Kriya Yogu, ale já říkám, že toho hodni jste, 
protože kdybyste jí hodni nebyli, nepřišla by za vámi. Milost, kterou dostáváte skrze Atma Kriya 
Yogu, požehnání, které nosíte v sobě, které jste obdrželi skrze šaktipát a které jste udrželi naživu  
 

 
skrze svou sádhanu, skrze svou lásku, to není jen tak obyčejné požehnání. I když si myslíte, že je to 
něco prostého – ne, není to nic běžného a vy jste toho hodni, jinak byste to neobdrželi. 
Babaji mnohokrát řekl všem velkým duším, že ti, kteří obdrželi kriyu, už v sobě mají toto požehnání 
z minulých životů. To znamená, že jste během mnoha životů praktikovali svou kriya sádhanu, její 
různé stupně, různými způsoby, na různých cestách. (…) 
Mahávatár Babaji daroval Atma Kriya Yogu lidem v dnešní době, protože mnoho duší je připraveno, 
jsou „zralé” pro realizaci Boha. Jak vyjevil Láhiri Mahášajovi: „V budoucnosti, která přichází, se 
narodí mnoho pokročilých duší a já pro ně připravil cestu, aby neztratily nic z toho, co udělaly v 
předchozích životech.” Takže kriya není nic nového, byli jste jí požehnáni a On vás skrze ni probouzí, 
utváří vás k obrazu světla.  
Paramahamsa Vishwananda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ÚPLŇKOVÝ OM CHANTING & UNITY OM CHANTING  
ČERVEN 2017 

Úplňkový OM Chanting v pátek 9. ČERVNA 
bude věnovaný 

Žití v míru a lásce jeden s druhým jako jedna velká rodina 
 
Sejdeme se v době od 20:00 do 21:30 

 
Po úplňkovém OM Chantingu vás zveme, abyste se připojili  
k minutové meditaci pro Matku Zemi: 
 
Seďte v tichosti. Zvedněte ruce do výše vašeho duchovního srdce. 
Zavřete oči. Představte si, že planeta Země je mezi vašimi dlaněmi.  
Pošlete pozitivní myšlenky, vaši vděčnost, lásku a světlo Matce Zemi z vašeho srdce a skrze vaše 
ruce. 
 
Zazpívejte: ÓM, ÓM, ÓM, Šánti, Šánti, Šánti. 
 



 

 

 

Unity OM Chanting pro světový mír                            Přidejte se k nám ve vašem městě! 
 
Jóga znamená „jednotu“.                                             Akce je zdarma. 
 
Na Mezinárodní den jógy, kdy se lidé na celém světě sejdou, aby oslavili krásu jógové praxe v její 
různorodosti, se pojďme propojit  zpíváním ÓM pro světový mír a ukázat světu krásu této 
starověké jógové techniky: OM Chanting – jóga zvuku 
 
Jednota v naší vibraci zvukem ÓM může přinést světu skutečnou změnu. Buďte součástí 
této změny! 



 

 

BENEFIT Č. 9 
PROSTŘEDNICTVÍM OM CHANTINGU JE ČLOVĚK SCHOPNÝ DOSÁHNOUT 
NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ SEBEREALIZACE. 
 

OM CHANTINGOVÉ VIDEO V ANGLIČTINĚ 
www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw 
 

OM CHANTINGOVÉ VIDEO V NĚMČINĚ 
https://youtu.be/RXiJawAN5rk 
 
SLEDUJTE OM CHANTING NA TELEGRAMOVÉM KANÁLU 
https://telegram.me/omchanting 

 

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=FI3azWIIPnw
https://telegram.me/omchanting


 

 

4. MEZINÁRODNÍ AKCE V CENTRU  
SHREE PEETHA NILAYA 
 

RETREAT JOGÍNŮ ATMA KRIYA YOGY  
V ANGLIČTINĚ, 29. KVĚTNA – 4. ČERVNA 2017 
od pondělí 29. května, 18:00 do neděle 4. června, 10:00 

email: atmakriyayoga@bhaktimarga.org 

web: bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 

poplatek: 800 €  
 

KURZ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 2. – 4. ČERVNA 2017 
od pátku 2. června, 17:00 do neděle 4. června, 15:00 

s Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 

poplatek: 165 € (150 € členové Přátel Bhakti Margy) 
 

KURZ SIMPLY MEDITATION 
V NĚMČINĚ, 3. ČERVNA 2017 
14:00 – 18:00 

s Varshabhanavi Dasi (varshabhanavidasi@bhaktimarga.org) 

poplatek: 85 €  
 

MEDITAČNÍ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY  
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 5. ČERVNA 2017 
09:30 – 21:00 

s Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 

poplatek: 75 € zahrnuje cenu za použité materiály  
 

POROZUMĚNÍ HINDUISMU - BM ACADEMY 
V ANGLIČITNĚ, 10. ČERVNA 2017 
10:00 – 13:00 

email: academy@bhaktimarga.org  

poplatek: 25 € 

 

WORKSHOP OM CHANTINGU 
V ANGLIČTINĚ, 11. ČERVNA 2017 
09:30 – 13:00 

s Matkou Serafimou (serafima@omchanting.org) 

poplatek: 40 €  

 

 

 

 

 

http://bhaktimarga.org/yogi-retreat-may


 

 

MEDITAČNÍ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 11. ČERVNA 2017 
14:15 – 17:15 

s Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 

poplatek: 35 € zahrnuje cenu za použité materiály 

 
MEDITAČNÍ KRESLENÍ SE SVATÝMI: 
ANTONÍN Z PADOVY 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 15. ČERVNA 2017 
09:30 – 21:00 

s Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 

poplatek: 75 € zahrnuje cenu za použité materiály 

 
POROZUMĚNÍ HINDUISMU - BM ACADEMY 
V ANGLIČTINĚ, 17. ČERVNA 2017 
10:00 – 13:00 

email: academy@bhaktimarga.org  

poplatek: 25 € 

 
MEDITAČNÍ KRESLENÍ ŠRÍ JANTRY 
V ANGLIČTINĚ A NĚMČINĚ, 19. ČERVNA 2017 
09:30 – 21:00 

s Dakshini (sriyantradrawing@bhaktimarga.org) 

poplatek: 75 € zahrnuje cenu za použité materiály 

 
KURZ INTUITIVNÍHO MALOVÁNÍ 
V ANGLIČITNĚ A NĚMČINĚ, 23. – 25. ČERVNA 2017 
od pátku 23. června, 15:00 do neděle 25. června, 17:30 

se Jaahnvi (jaahnvi@bhaktimarga.org) nebo volejte (0049) 6124-605 91 27 

poplatek: 350 € zahrnuje cenu za použité materiály 

 
KURZ ATMA KRIYA YOGY 
V ANGLIČTINĚ, 23. – 25. ČERVNA 2017 
od pátku 23. června, 17:00 do neděle 25. června, 18:00 

se Sanjayanandou (sanjayananda@bhaktimarga.org) 

poplatek: 300 €  

 
PODSTATA BHAKTI 
V NĚMČINĚ, 23. – 25. ČERVNA 2017 
od pátku 23. června, 19:00 do neděle 25. června, 17:00 

informace a registrace: bhaktiyoga@bhaktimarga.org 

poplatek: 150 € 

 

mailto:jaahnvi@bhaktimarga.org


 

 

KURZ SIMPLY MEDITATION 
V NĚMČINĚ, 24. ČERVNA 2017 
14:00 – 18:00 

s Ratnamanjari (ratnamanjari@bhaktimarga.org) 

poplatek: 85 €  

 
 
RETREATY ATMA KRIYA YOGY 2017 
SHREE PEETHA NILAYA 
 
květen - bhaktimarga.org/yogi-retreat-may 

září - bhaktimarga.org/yogi-retreat-sep 

 

 
Retreat Atma Kriya Yogy pro mne znamená cestu do dělohy božské Matky. Procházky 

s džapou a meditace v lese zůstanou provždy v mém srdci; vnímání země, přírody, ticha 

vnějšího i vnitřního, bytí v jednotě se vším a se všemi. 

 

 

http://bhaktimarga.org/yogi-retreat-may
http://bhaktimarga.org/yogi-retreat-sep


 

 

SATSANG, DARŠAN, ŠKOLENÍ, 
MAHÁ OM CHANTING A OSLAVA  
 
Zveme všechny organizátory OM Chantingu na historicky první Mezinárodní dny 
OM Chantingu, kterými v centru Shree Peetha Nilaya oslavíme 10. výročí OM Chantingu. 
Mezinárodní dny OM Chantingu budou naplněny praktikováním Mahá OM Chantingů, 
cvičením Babajiho súrja namaskár a poznáváním sádhany Bhakti Margy a Paramahamsy 
Vishwanandy. S podporou nových propagačních materiálů bude znovu spuštěn projekt 
Města světla, jehož smyslem je šířit OM Chanting a jeho požehnání po celém světě. 
Paramahamsa Vishwananda, úžasný mistr, který stojí za OM Chantingem, bude 12. srpna 
dávat Daršan a 13. srpna poskytne neveřejný Satsang pouze pro organizátory OM 
Chantingu. 
Zveme Vás též na společné oslavy Krišnadžanmáštamí 14. srpna v noci a Nanebevzetí 
Panny Marie 15. srpna. 
 

Informace: zastupceomc@bhaktimarga.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. MÍSTNÍ AKCE 
NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI ČERVNU 
 

Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci KALENDÁŘ naleznete události včetně kurzů 
pořádaných v České republice, události pořádané Bhakti Margou ČR a události se Svámím 
Vishwabaladharanandou v České republice a ve světě. Zde je odkaz: 
http://bhaktimarga.cz/events-calendar/ 

 
 
ATMA KRIYA YOGA 

Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů Atma Kriya 
Yogy. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace daného učitele: 
http://bhaktimarga.cz/atma-kriya-yoga/ 

 
Níže jsou uvedeny aktuálně vypsané termíny kurzů Atma Kriya Yogy pro měsíc červen. 
Pro nejnovější informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti Margy ČR. 
Pro bližší informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 

PRAHA 
3. – 4. ČERVNA 
vede: Rohini 
email: rohini@bhaktimarga.cz 
 

KARLOVY VARY 
24. – 25. ČERVNA 
vede: Nivedita 
email: nivedita@bhaktimarga.cz 

 

HRANICE NA MORAVĚ 
24. – 25. ČERVNA 
vede: Manjuri 
email: manjuri@bhaktimarga.cz 
 

CHRASTAVA U LIBERCE, HORNÍ VÍTKOV 
24. – 25. ČERVNA 
vede: Bhavatarini 
email: bhavatarini@bhaktimarga.cz 
 
 
Můžete také navštívit veřejnou FB stránku Atma Kriya Yoga Česká republika a Slovensko, kde se 
můžete mimo jiné spojit s ostatními lidmi, kteří cvičí nebo mají zájem o Atma Kriya Yogu, a sdílet 
vzájemné zkušenosti a zážitky z akcí. Zde je odkaz: https://www.facebook.com/Atma-Kriya-Yoga 

 
 
 

http://bhaktimarga.cz/events-calendar/
http://bhaktimarga.cz/atma-kriya-yoga/
mailto:rohini@bhaktimarga.cz
mailto:nivedita@bhaktimarga.cz
mailto:manjuri@bhaktimarga.cz
mailto:bhavatarini@bhaktimarga.cz
https://www.facebook.com/Atma-Kriya-Yoga


 

 

OM CHANTING 

 
Na oficiálních stránkách OM Chantingu v češtině v sekci NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI můžete najít 
pozvánky na aktuální vypsané akce v ČR spojené s OM Chantingem. Události jsou průběžně 
aktualizovány a doplňovány. Zde je odkaz:  
http://omchanting.org/cs/upcoming-events/ 

 
Navštívit můžete také veřejnou Facebookovou stránku OM CHANTING CZ, kde se můžete mimo jiné 
inspirovat zajímavými zkušenostmi organizátorů OM Chantingu a jejich sdílením  z uskutečněných 
akcí, videi a pozvánkami na místní OM Chantingy. Zde je odkaz: 
https://www.facebook.com/groups/1446986312208095/ 

 
OMC workshopy jsou učiteli organizovány velmi flexibilně často v reakci na aktuální zájem 
účastníků. V případě zájmu, prosím, neváhejte kontaktovat přímo učitele ve vaší oblasti, i přestože 
právě nemá zveřejněný termín workshopu. Zde najdete seznam OMC učitelů: 
https://bhaktimarga.cz/ucitele-om-chantingu/ 

 
OMC WORKSHOP 
CHRASTAVA U LIBERCE, HORNÍ VÍTKOV 
7. ČERVNA 2017 
od 16:00 
vede: Bhavatarini 
email: bhavatarini@bhaktimarga.cz 

 
 
SIMPLY MEDITATION 

Na oficiálních stránkách Bhakti Margy ČR v sekci SÁDHANA naleznete seznam učitelů Simply 
Meditation. Po kliknutí na jméno se vám zobrazí profil a kontaktní informace daného učitele: 
http://bhaktimarga.cz/simply-meditation// 

 
Níže je uveden aktuálně vypsaný termín kurzu Simply Meditation pro měsíc červen. Pro nejnovější 
informace o termínech kurzů sledujte KALENDÁŘ na stránkách Bhakti Margy ČR. Pro bližší 
informace ohledně kurzů kontaktujte přímo učitele daného kurzu. 

 

HRANICE NA MORAVĚ 
10. ČERVNA 2017 
vede: Manjuri 
email: manjuri@bhaktimarga.cz 
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